ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО “ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” - отдел “ПРОПАГАНДА”

lokosf.info

безплатен информационен бюлетин

Срещаме един от съперниците в Първата шестица, който е
притиснат до стената и не спечелят ли днес заралии срещу нас,
Локомотив почти на 90% ще се окичи с медал след края на
първенството. Да не печелят срещу него се оказа любимата
задача Митко Васев, който нагледно доказва това с тактиката си
през изминалите 11 кръга.
Пред него обаче се появи сериозен проблем в защита, след като
капитанът ни Бранеков бе контузен касапски по време на мача
ни с “Литекс” в Ловеч и ще отсъства от игра поне две седмици.
Останалите наши играчи са готови за игра, като се очаква и
завръщането на Дани Генов. В центъра на защитата се очаква да
започнат Ранджелович и Траянов. Общо взето положението е
такова, че изглежда Васев ще трябва да експирементира с
по-офанзивен състав, което със сигурност ще е рисково срещу
съперник като Берое, който ни победи с 3:0 на “Локомотив” при
предишната си визита есента.
В състава на гостите пък заради натрупани жълти картони ще
отсъства един от основните им футболисти, Керкар.
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От около седмица започналият преди месец ремонт във “В” сектор
на ст. “Локомотив” е на ръчна спирачка. Основната причина за
това е, че ПФК “Локомотив” може би ще има проблем с взимането
на лиценз за Европа и ръководството е решило да пренасочи
усилията си за неговото получаване. Също така от една седмица
на стадиона поради проблем с помпата не е имало вода, който
проблем е бил решен с поръчването на чисто нова помпа от
чужбина, която обаче е “глътнала” доста средства.
Също така достигнаха слухове, че така дълго чаканата, лелеяна и
нужна смяна на тревното покритие на терена най-вероятно също
няма да се случи, като идеята на този етап е то да бъде, забележете,
“рехабилитирано”. Въпросът тук е дали няма да е по-добре той да
се оправи и да “глътне едни пари наку, наместо всяка година да
”гълта” по едни по-малки суми, които в крайна сметка ще дойдат
повече като сума, но за сметка на това със съмнителен ефект
въобще.
Накратко: пари нЕма и за съжаление за това първенство нещата с
отварянето на сектор "В" и по-евтини билети за мачовете няма да
се случат, но всички се надяваме все пак да се получат за
следващия шампионат. А дано...

Да, сайтът ни вече разполага с нова функция! За всички новини
около клуба, всеки от Вас може да се абонира напълно безплатно
на адреса ни в интернет lokosf.info. На началната страница
на уебсайта има бутон с който лесно можете да се регистрирате и
след това да потвърдите своя абонамент.
С гордост може да съобщим че "инфото" вече редовно се следи
от повече от 2 400 души.
Благодарим Ви!
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Помните ли хита на дует ШИК от 90-те години "Не мога без теб"? Именно текстът на тази песен бе импровизиран от феновете на
"Локомотив" на мача в Ловеч срещу "Литекс" на "НЕ МОГА БЕЗ ТЕБ ЛОКОМОТИВ! НЕ МОГА БЕЗ ТЕБ ОТБОР ВЕЛИК!" Защото
*когато живееш за една идея, ставаш и лягаш с нея и когато в един момент виждаш, че това не е напразно... всичкото това усещане е
Безценно! Това в пълна степен се отнася за тези, които Обичаме "Локомотив" (София).
В последно време феновете на Отбора му идваме малко длъжници, но фанатичната ни подкрепа в Ловеч за равенството 0:0 с "Литекс"
доказа за пореден път, че където е текло пак ще тече. Тези, които Обичат четата на Митко Васев могат да са горди със своите любимци.
15 сухи мрежи и 11 поредни мача без загуба е рекорд, който заслужава уважение, но инерцията на Отбор и Публика не трябва да спира,
защото "Локомотив" доказа, че може да е Фактор в родното ни първенство... но дано не бъде превърнат от "външни" фактори" (точно
така, "външни" с двойни кавички) във фактор за един сезон.
Тази година "Локомотив" несъмнено прави фурор, въпреки че преди сезона всички го брояха за почти сигурен изпадащ. Благодарение
на Димитър Васев и страхотния колектив, който той и треньорското ръководство създадоха, "железничарите" са в подем и не спират да
играят красив футбол на едно много добро за България ниво.
И трудът до този момент им се възнаграждава - четири кръга преди края на първенството "Локомотив" (София) е на "цели 7 точки"
след лидера "Лудогорец". Втори във временното класиране. Едва ли някой е очаквал такъв силен сезон на "железничарите", но
възходът на "Локомотив" е факт. И е възход, който не трябва да бъде спиран.
На теория "железничарите" имаме шанс дори за шампионска титла, въпреки, че едва ли точно тази година някой ще допусне да се
окичим със златните медали (сефте), макар и всъщност момчетата на Димитър Васев вече да ги спечелиха!
Момчетата на Димитър Васев върнаха радостта от футбола на ст. "Локомотив" и възродиха Локомотивското в Локомотив!
А това, това само по себе си се равнява на шампионска титла.
Временното второ място е резултат от труда на тези истински мъже. На стабилния колектив създаден от Димитър Васев - колектив,
който е основата на успеха. Оттук нататък каквото и да стане, "Локомотив" заслужава само адмирации и - както се казва - "шапки долу" пред Васев, Бадема и компания.
"Шапки - долу" и да не спираме да подкрепяме и обичаме Отбора в добро и лошо, както само Ние можем.

САМО НИЕ - САМО ЛОКО!

Всички срещу Лудогорец! Да, мачът е олигофренски (или много умно намиг-намиг) насрочен от БФС за
петък 15 май от 19:00 ч. Знаем, че пътят е дълъг, че сте на работа, но при победа днес този мач може
да се яви като реален мач за титлата.

Затова ела с нас, подкрепи Локомотив!

ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО “ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” – отдел “ПРОПАГАНДА”

